
KRM.0012.0097.2018
D2018.12.03009

Protokół Nr 0012.1.1.2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 19 grudnia 2018 roku.

*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

*********************************************************************

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Propozycje  do  planu  pracy  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza  na

2019 rok.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza.
5. Korespondencja:

 pismo pana ■                        * dotyczące remontu ul. Pokrzywnickiej;
 rezygnacja radnej Kamili Majewskiej z udziału w pracach Komisji Rewizyjnej

Rady Miasta Kalisza.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

**************************************************************************

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Radosław Kołaciński,
który powitał wszystkich obecnych.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Głosowanie: 4 osoby za ( 5 obecnych) 1- brak głosu.
Porządek obrad został przyjęty.

Ad.3. Propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2019
rok.
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, jakie kontrole są obowiązkowe do zrealizowania przez
Komisję Rewizyjną. Zauważył, że radna Kamila Majewska rezygnuje z pracy w komisji, co
powoduje, że jedynie 4 osoby znajdą się w składzie Komisji Rewizyjnej. Dodał, że zespoły
kontrolne muszą być co najmniej 3- osobowe dlatego każdy członek Komisji będzie brał
udział  w  czynnościach  kontrolnych.  Następnie  radny  Kołaciński  zaproponował,  jakie
kontrole według niego warto zrealizować w 2019 roku, są to: 



- Kompleksowa kontrola w wybranych placówkach oświatowych w Kaliszu (I-IV kwartał);
-  Kontrola dochodów własnych w wybranych placówkach oświatowych w Kaliszu (I-IV
kwartał);
- Kontrola procesu inwestycyjnego i organizacji pracy w MZDiK w Kalisz (I kwartał);
- Kompleksowa kontrola w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w Urzędzie
Miasta Kalisza (I kwartał);
- Kompleksowa kontrola w KLA Sp. z o.o. (I kwartał);
Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma uwagi do jego propozycji. Radny Sławomir Lasiecki
odpowiedział, że jest tego sporo, dlatego na razie nie będzie dokładał dodatkowych kontroli,
ale pomyślał o skontrolowaniu Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Kaliszu. Dodał,
że będzie o niej pamiętać i ewentualnie w II kwartale będzie można ją zrealizować. Radny
Kołaciński  wyjaśnił,  że  jeśli  członkowie komisji  będą chcieli  wprowadzić  zmiany Rada
Miasta na swoim posiedzeniu będzie musiała to zaakceptować. 
Radny Lasiecki zaproponował, aby porozmawiać z innymi radnymi, w celu zaproszenia ich
do  wspólnej  pracy  w komisji.  Dodał,  że  w tej  chwili  radnych  będzie  4,  a  kontroli  do
zrealizowania jest 14. Radny Kołaciński  zgodził się z przedmówcą jednak stwierdził, że
chętnie będzie w zespole każdej z 7 zaproponowanych przez siebie kontroli i może być
również koordynatorem. Radny Małecki oraz radny Lasiecki również zadeklarowali chęć
bycia w zespołach kontrolnych wszystkich 7 kontroli. 
Następnie  przystąpiono  do  głosowania  nad  przyjęciem  projektu  uchwały  w  sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 
Głosowanie: 5 osób za ( 5 obecnych). Projekt uchwały został jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza.
Radosław Kołaciński zarekomendował na Wiceprzewodniczącego Komisji radnego Marcina
Małeckiego. 
Wobec braku pytań oraz innych kandydatur przystąpiono do głosowania: 5 osób za ( 5
obecnych). 

Ad.5. Korespondencja:
 pismo pana ■                           * dotyczące remontu ul. Pokrzywnickiej;

Przewodniczący  Komisji  wyjaśnił  krótko  problem  opisywany  w  piśmie.
Następnie  zaproponował,  aby  skierować  wniosek  do  Prezydenta,  z  prośbą
o odpowiedź na korespondencję pana ■                 *, kierowaną do Komisji
Rewizyjnej. 
Głosowanie: 5 osób za ( 5 obecnych). Wniosek został przyjęty.

 rezygnacja  radnej  Kamili  Majewskiej  z  udziału  w  pracach  Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza.
Komisja przyjęła do wiadomości.

Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący  Komisji,  Radosław  Kołaciński  poinformował,  że  zgodnie  ze  zmianami
w przepisach, każdy radny ma prawo przeprowadzić kontrolę w jednostce Miasta,  bądź,
której Miasto jest udziałowcem. 



Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.  

Protokołowała: Przewodniczący
Emilia Nowak-Radajak/-/          Komisji Rewizyjnej
19.12.2018         Rady Miasta Kalisza 

      Radosław Kołaciński /-/ 

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6
września  2001  r.  o  dostępie  do  informacji  publicznej,  jawność  wyłączyła  Katarzyna
Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta. 


